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I/ IJislo.ty is hu11k", gczwam in 

de ruimtc, placht de 5lichter 

van hct indu<;triele Ford

in1penurn tc zeggcn, daar

mee aangcvend hoc oppervlilkkig het 

pure en ccnzijdigc milrktdcnkcn i-,_ Her 

vcrleden heclt ons heden gevormd en 

biedt cnig zicht op de toeko111st, ill 

noopt onzc per dehnitit:ve suhjectieve 

interpretatic van de gcschiedenis daarhij 

tot hescheidenhcid en hehocdzaamhcid. 

Wie ailn dilt collccticve gehcugcn geen 

dee! hedt, 111i'>t die dieptcdi111emie 

Ook in een ander opzicht bn de ge

schicdcnis om verrijken. A!., we om in 

her verlcdcn verdicpcn, komcn we 

Voorbeelden 
Als de heleidshcpillct-., in West-Europa 

en de Vercnigdc Stilten vilnat de aan

vang Viln de troehclcn in her voormalig 

loegoslavic heschikt haddcn over en 

ook gcbruik gcmaakt haddcn van hetc

rc informiltie over de geschicdcnis viln 

de volkcn en de religic<, in die rcgin, 

zou dilt niet Viltlzcll<.prekcnd gelcid 

hehhen tot het ncmen van de he<,t mo

gclijkc hesli"ingen, milar zecr waar

schijnlijk wei tot het vermijdcn van ecn 

aantill hele .,Jcchtc. 

lk gecf nog een tweedc voorheeld, dat 

in dczc meimaand een hijzondcrc actu

aliteit hceft De ge<,chicdeni<, viln 

Duitsland in onze eeuw 

tot I'J45 telt vclc elemen

ten, die niet ilnders diln 

vcroordeeld kunncn wor

den. i'v1ilar pas hct kennen 

van de 0111<,\ilndighedcn en 

ontwikkclingcn wcttigt 

het vcllcn van een oordeel. 

Zondcr die kennis blijvcn 

we :,tckcn in ccn vooroor-

dailrin menscn tegcn, in 

111enig opzicht aan ons ge

lijk, die van generatie op 

generatic de cultuur en de 

sa111enleving hehhen op

gebouwd en doorgegeven, 

die nude onzc i<>. Zij ziJn 

illlen te Zill11en en SOI11111i

gen in het bijzondet-, de 

crflaters Viln onze hcscha

ving, die we lang niet in 

elk, maar toch wei in 

111enig opzicht dankhaar Drs i\1. BeiJWIIIl 

dee!, zoals dar h11 ccn te 

groot dee! Viln onze jcugd 

bliJkt tc bc<,tailn jcgen-, hct 

moeten ziJn. Hen lcren kcnncn bete

kent onszelf en onzc <>al11enlcving 

beter lcrcn kenncn. Dat dit slcchts een 

kcnnen ten dele zal hlijven, hcdrcigd 

ills het wordt door vnor-oordeel en 

misvatting, mag on<, niet weerhoudcn 

cr zo goed 111ogeli1k gehruik van tc 

maken. 

Duitsc volk Viln nu. Wic cchter ccn 

mccr dan Vilgc notie hcclt van de over 

het algcmeen rcspectabclc laahte halve 

ccuw Viln de Duit'>c gc<,chiedenis, wcet 

hoc onhillijk dat vooroordecl i-, Het 

mcc<;t degclijke en cllecticve middel 

0111 dat vooroordecl te hestrijden ;., hct 

<,chcnkcn viln mccr, en mccr evenwich-
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tigc, aandacht in de gcschicdenislessen 

aan de historic van Duitsland in de laat

ste honderd jaar. 

Dezc voorheelden zijn verhijzonderin

gen van de algcmene stelling, dat hct in 

onzc st<:cd<; snelkr vcranderende we

reid mecr dan ooit van helang is dat 

burgers er in gc<;choold zijn hun plaat'> 

tc hepakn in en tegenover de ontwik

kclingcn die vanuit het verlcden via het 

hedcn de tockom<;t kenmerken. 

Positie vak geschiedenis 
versterken 
De pmitie van hct vak gcschiedcni> in 

het middclhaar en voorherc1dend wc

temchappclijk onderwijs is echtcr >inds 

en met de invocring van de lv\ammoet

wet 11968) en de basisvorming (1993) 

zowcl kwantitatief als kwalitatief zo 

zeer vcrskchtcrd, dat het dit belang 

niet gcnoegzaam kan behartigen. Ce

schiedenis is gccn verplicht cindexa

mcnvak meer en moet bij menig leerling 

voor ccn 'nuttiger' geacht vak wijken. 

Fn w1c nog wei gcschiedeni'> kic<;t, 

krijgt in het algemcen minder uren les 

dan vroeger het gcval was. Ecn nog ver

dcrgaandc verzwakking dreigt plaats te 

vindcn, door hct voornemen het vak ge

schicdenis onder tc hrengen - of onder 

te doen gaan' in hct nieuwe cluster 

mens- en maatschappijwetenschappen. 

llij de hehandeling van de hegroting 

1 'J'J6 van Ondcrwijs, Cultuur en Weten

schappcn heh ik in de Twcede Kamer 

cr voor gepleit de pmitie van het vak 

gc-,chicdcnJ<, tcgcn de hierhovcn ge

<;chctste tendcm in weer te versterken. 

Nu '' vcrhoging van hct aantal lesurcn 

wei ccn voorwaardc, n1aar gccn gtlran

tie dat het daarvoor benodigde inzicht 

de lccrlingcn wordt hijgehracht. [en 

tweedc nog noodzakclijkcr voorwaarde 

is dat de docent een visie hecft, die het 

hem/haar mogelijk maakt de feiten in 

een verhclderend vcrhand te plaatsen 

De overheid kan de vervulling van de 

eer<;te voorwaarde rcaliseren. Ten op

zichte van de tweede voorwaarde dient 

zij tcrughoudendheid te betrachten, 

omdat zij de vrijheid van de wcten

schapsheoelcning behoort te re<,pecte-

ren. 

Die vrijheid is gccn ongebondenheid. 

Wetenschappclijk onderzoek en ondcr

wijs zijn gehouden ordening en samen

hang na te speuren en te bieden. En 

voor die universiteitcn en lerarenoplci

dingen die zich nog christelijk noemen, 

ligt hier een bijzondere vcrplichting die 

kwalificatic waar te makcn. 

Drs. i\ 1. llrimma 

l11 de wluHIII qww ,Jr /eden IJmJ de red<~ctie lm11 
f>rrsoonlijke of>u!lttnu)m tflllr ZJj l.ro/Jill daannec 

w1 111111211 te 1}wen uoor reflectie of de!Jat. 
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